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የሰ/መ/ቁጥር 36894 

ታህሳስ 30 ቀን 2001 ዒ/ም 

ዲኞች ፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

       ታፇሰ ይርጋ 

        በሊቸው አንሺሶ 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  ነገረ ፇጅ ወ/ሮ ኮከብ ስሇሺ  

ተጠሪ ፡- አቶ ሙሊት ታረቀኝ ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

    ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው አመሌካች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 58378 በመጋቢት 8 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ መጋቢት 29 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ የሰበር 
አቤቱታ ስሇጠየቀ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ የመጀመሪያ 
ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ በከሳሽነት በመቅረብ ከታህሳስ ወር 1972 ዒ.ም ጀምሮ ተቀጥሮ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ 
የተሇያየ ስራ ሲሰራ የቆየ መሆኑን ከገሇፀ በኋሊ ህዲር 23 ቀን 1998 ሃሊፉነትህን አሌተወጣህም የሚሌ ምክንያት 
በመስጠት አሊግባብ ከሥራ ያሰናበተኝ ስሇሆነ ፌርዴ ቤቱ የሥራ ስንብቱን ውዴቅ እንዱያዯርግሇት ጠይቋሌ፡፡ አመሌካች 
በበኩለ በተከሳሽነት ቀርቦ የይርጋ የጊዜ ገዯብ አሌፎሌ፣ የሚሌና ተጠሪ ሰራተኛ ሳይሆን የሥራ መሪ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ 
ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን ስሌጣን የሇውም የሚሌ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የአመሌካችን መቃወሚያ በመቀበሌ ተጠሪ የሥራ መሪ መሆኑን በመግሇጽ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት 
ዘግቶታሌ፡፡ 

  በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ  ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትም ከግራ 
ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ ምክትሌ የግምጃ ቤት ሏሊፉ በመሆን ያገሇገሇው በጊዜአዊነት ስሇሆነ በቋሚነት 
ተመዴበው ያሌሰሩበት የሥራ መዯብ የሥራ መሪ ሉያሰኛቸው አይችሌም በማሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የሥር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በአሠሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ መሠረት አከራክሮ እንዱወሰን 
በማሇት መሌሶሇታሌ፡፡ አመሌካች ይኸ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪ የሥራ 
መሪ ናቸው፡፡ በሥራቸውም የሚመሯቸውና የሚያስተዯዴሯቸው ሠራተኞች አለ፡፡ በምክትሌ ግምጃ ቤት ሃሊፉነት 
የተመዯቡት በጊዜያዊነት ቢሆንም ሙለ ሃሊፉነቱን እና የሚያስገኘውን መብት ተረክበው እስከሰሩ ዴረስ በጊዜያዊነት 
በመመዯባቸው ብቻ ሠራተኛ አያዯርጋቸውም፡፡ ስሇዚህ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 377/1993 
አንቀጽ 3/2/ሏ ዴንጋጌና የህብረት ስምምነቱን አንቀጽ 14 የሚተሊሇፌ በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ እኔ በቦታው ሊይ ተመዴቤ እየራ የነበረው በተጠባባቂነት ነው፡፡ የሰራተኛ ወገን እንጅ የአሰሪ 
ወገን አይዯሇሁም፡፡ አመሌካች ሇክርክር ያቀረበው የሥራ መዘርዝር ሇእኔ ያሌተሰጠኝና እኔ የማሊውቀው ነው፡፡ አመሌካች 
በመከራከሪያነት የሚጠቅሰው አስረኛውን የህብረት ስምምነት ሲሆን እኔ ሥራ ሊይ በነበርኩ ጊዜ የነበረው ዘጠነኛው 
የህብረት ስምምነት ነው፡፡ በወቅቱ የሠራተኛ ማህበሩ ከፌተኛ ኃሊፉ የነበርኩ ስሇሆነ አመሌካች ሥራ መሪ ነው ሇማሇት 
የሚያቀርበው ክርክር ተገቢነት የላሇው ነው፣ ስሇዚህ ፌርዴ ቤቱ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ 
ያሰናብተኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በጽሐፌ የመሌስ መሌስ ያቀረበ ሲሆን፣ ይህ ችልት የአመሌካችንና የተጠሪን 
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የቃሌ ክርክር አዲምጧሌ፡፡ እንዯዚሁም አመሌካችና ሠራተኛ ማህበሩ የተስማሙበትን ዘጠነኛውን የህብረት ስምምነትና 
አስረኛውን የህብረት ስምምነት በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 በሥርና በዚህ ፌርዴ ቤት የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም አመሌካች የሥራ መሪ ነው ወይስ 
ሠራተኛ? የሚሇው ነጥብ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ በተጠባባቂነት ተመዴበው ይሰሩበት የነበረው 
የሂሳብ ክፌሌ ረዲት ኃሊፉ የሥራ ቦታ ሊይ የነበረ መሆኑና ተጠሪም የክፌለን እንቅስቃሴዎች የመቆጣጠር የዔሇት ከዔሇት 
የሑሳብ ቁሌፍችን መያዝና የሑሳብ ከፊዬችን የዔሇት ተዔሇት የሥራ ምዯባ ፕሮግራም እንዯሚያዘጋጅ ተጠሪ ተመዴቦ 
ይሰራበት የነበረው የሥራ መዯብ የሥራ መዘርዝር በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም ተጠሪ የሰራተኛነት ሳይሆን 
የሥራ መሪነት የሥራ ዴርሻ የነበረው መሆኑን ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ በተጠባባቂነት ተመዴቦ 
ይሰራበት የነበረው የሥራ መዯብ ተጠሪ በስራ ሊይ በነበረበት ጊዜ ተፇፃሚነት በነበረው ዘጠነኛ የሕብረት ሥራ ስምምነት 
መሠረት የሠራተኛ የሥራ መዯብ ሣይሆን የሥራ መሪ የሥራ መዯብ መሆኑ በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 14 ንዐስ 
አንቀጽ 10 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህም ተጠሪ በተጠባባቂነት ተመዴቦ ሲሰራበት የነበረው ምክትሌ የግምጃ ቤት /የሂሳብ 
ክፌሌ/ ኃሊፉ የሥራ መዯብ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 ንዐስ አንቀጽ 3/2/ሏ/ መሠረት የሥራ መሪ የሥራ መዯብ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ በተጠባባቂነት የሚሰራበት የነበረው የሥራ መዯብ  የሥራ መሪ የሥራ መዯብ ነው ከተባሇ ተጠሪ በሥራ 
መዯቡ ይሰራ የነበረው በቋሚነት ሳይሆን በተጠባባቂነት መሆኑ ተጠሪን ሰራተኛ ያሰኘዋሌ ወይስ አያሰኘውም? የሚሇውን 
ነጥብ ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ ተጠሪ በተጠባባቂነት ተመዴበው ሲሰሩ ሇቦታው የሚገባውን ጥቅማጥቅም የሚያገኙ 
እንዯነበርና ሇሥራው ሙለ ሀሊፉነት ወስዯው ይሰሩ እንዯነበር በስርና በዚህ ፌርዴ ቤት የተዯረገው ክርክር ያሳያሌ፡፡ 
በአዋጅ ቁጥር 494/1998 ከተዯረገው፣ ማሻሻያ መሠረት የሥራ መሪ ማሇት በቋሚነት ብቻ ሣይሆን በአሠሪው በተሰጠው 
ውክሌና መሠረት በአዋጁ አንቀጽ 3 ንዐስ አንቀጽ 2/ሏ/ የተዘረዘሩትን ተግባራት የሚያከናውን ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ተጠሪ 
በቦታው ሊይ ተመዴበው ይሰሩ የነበሩት በተጠባባቂነት መሆኑ ተጠሪ ሠራተኛ ናቸው ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ 
የሚያዯርስ ምክንያት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ከሊይ የተገሇፁትን የህግ ዴንጋጌዎች ሳያገናዝብ ተጠሪ ሠራተኛ ነው 
የሥራ መሪ አይዯሇም በማሇት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 58378 መጋቢት 8 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 21891 ሰኔ 15 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ብይን 
ፀንቷሌ ይፃፌ፡፡ 

3. ተጠሪ የሥራ መሪ እንጅ ሠራተኛ ባሇመሆኑ ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/1996 በአዋጅ ቁጥር 
494/1998 እንዯተሻሻሇ የሚታይ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ራሳቸው ይቻለ፡፡  
      ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ታህሳስ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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